Kurikulum Kami

Bisnis Global dan studi Manajemen, yang dikenal sebagai MBA Global Doshisha, adalah program
MBA penuh waktu selama dua tahun yang diselenggarakan sepenuhnya dalam bahasa Inggris di
Universitas Doshisha di Kyoto, Jepang. Dengan lingkungan pendidikan yang bernuansa
internasional dan kurikulum yang inovatif, kami mendorong para mahasiswa untuk memperdalam
pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memaknai arti kepemimpinan di dunia yang
dinamis dan saling terkait. Tujuan dari program ini adalah untuk mempersiapkan para pemimpin
bisnis di masa yang akan datang yang bersedia dan mampu merespon secara efektif terhadap
kebutuhan-kebutuhan yang muncul dari keberagaman kelompok-kelompok yang juga
berpartisipasi dalam ekonomi global. Studi Bisnis Global dan Manajemen di sekolah Bisnis
Doshisha ini menawarkan pengalaman unik kepada para mahasiswa. Selain itu, para profesor pun
bersedia bekerja dalam kemitraan untuk lebih jauh mengkaji - menantang tradisi dan tren dalam
bisnis dan manajemen global.
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Bergabunglah dengan mahasiswa dari
seluruh dunia dalam kelas yang
beragam – saling terhubung dengan
alumni dan mahasiswa saat ini yang
berasal lebih dari 60 negara. Sejak
awal, hal yang paling menonjol dari
MBA Global Doshisha ini adalah
keberagaman mahasiswa yang
membuat pengalaman MBA di sini
menjadi lebih istimewa. Kami
menyambut baik lamaran dari
individu-individu dari berbagai latar
belakang, terlepas dari jenis kelamin,
etnis, agama, atau kebangsaan, yang
memiliki cita-cita tinggi dan keinginan
untuk memberikan inspirasi.

Penguasaan dasar-dasar manajemen yang diperlukan untuk
menjadi pemimpin bisnis yang mana akan diberikan sebagai
mata pelajaran inti, sebelum beralih ke program elektif praktis
yang dirancang untuk menstimulasi wawasan mendalam
terhadap aspek bisnis tertentu dalam masyarakat kontemporer.
Dengan memfokuskan dalam bidang Keberlanjutan dan Bisnis
keberlanjutan, Budaya dan Kreativitas, dan Bisnis di Asia,
kurikulum kami memungkinkan para mahasiswa menumbuhkan
pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam
kepemimpinan di dunia yang saling terhubung. Para mahasiswa
internasional kami juga memiliki kesempatan untuk
memperdalam keterampilan diri dengan mengikuti kursus
bahasa dan budaya Jepang secara gratis di Pusat Bahasa dan
Budaya Jepang yang tersedia di kampus kami.
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Peluang Kerja terkait dengan negara Jepang
Diperuntukkan para mahasiswa yang tertarik untuk bekerja di
Jepang atau perusahaan Jepang di manca negara, MBA Global
Doshisha memberikan pelatihan praktis dan saran tentang
bagaimana mencari pekerjaan di Jepang, dan memberi akses
untuk mengikuti kursus bahasa Jepang (disesuaikan dengan
tingkat Bahasa Jepang yang dimiliki oleh setiap mahasiswa) yang
mana kursus tersebut ditawarkan oleh Pusat Bahasa Jepang dan
Budaya di universitas secara gratis.
Dikarenakan Sekolah Bisnis Doshisha adalah tempat bagi program
MBA Global dan MBA program dengan bahasa Jepang, oleh sebab
itu, para mahasiswa di Sekolah Bisnis Doshisha yang memiliki
kemampuan berbahasa Jepang yang cukup dapat mengambil
beberapa kelas di kedua program tersebut dalam waktu
bersamaan. Hal ini memberikan peluang besar untuk berinteraksi
dengan mahasiswa MBA program dengan bahasa Jepang, yang
sebagian besar dari mereka adalah para manajer penuh waktu
dari perusahaan di area Kansai, dan kami sangat mendukung
pertukaran diantara kedua program tersebut.
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Permohonan pendahuluan

Fasilitas Belajar
Sekolah Bisnis kami terletak di Gedung modern bernama Kambaikan di kampus Doshisha Imadegawa,
dibutuhkan hanya lima menit dengan berjalan kaki dari Kyoto Imperial Palace. Selain ruang kelas,
fasilitas lain termasuk ruang proyek, ruang tunggu, dan perpustakaan sekolah bisnis dapat diaksses dan
terbuka 24 jam, 365 hari setiap tahunnya dikhususkan untuk para mahasiswa MBA .

Jika Anda tertarik untuk mendaftar ke program kami tetapi ingin
berkonsultasi dengan kami terlebih dahulu, kami dengan senang
hati mengundang Anda untuk mengajukan permohonan
pendahuluan. Permohonan pendahuluan ini dirancang untuk
membantu Anda mempelajari tentang program kami, dan juga
membantu kami mempelajari tentang diri Anda secara bersamaan,
sehingga kami dapat dengan mudah membantu Anda untuk
melanjutkan ke proses selanjutnya, jika Anda memutuskan untuk
mendaftar di sini.
Tidak dikenakan biaya untuk mengajukan permohonan
pendahuluan; juga tidak ada komitmen dari sisi pemohon selama
proses tersebut. Formulir permohonan pendahuluan yang sangat
cepat dan mudah untuk diisi dapat diunduh di situs web kami
selama siklus penerimaan.
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